14e Lions Golf-dag
vrijdag 14 september 2018
voor het goede doel:

Bouw Klaslokaal/Vakschool “Avanthi Devi Girls Home” Anuradhapura, Sri Lanka
in samenwerking met SrilanCare
Stichting SrilanCare ondersteunt sinds 2008 opvangtehuis Avanthi Devi in Anuradhapura in Sri Lanka. Hier
worden tussen de 30 en 40 meisjes opgevangen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, seksueel misbruik
of zijn verstoten door hun ouders. Tot ze volwassen zijn of tot hun thuissituatie verbeterd is worden ze in
het tehuis opgevangen. Het ontbreekt de Sri Lankaanse overheid echter aan middelen om ervoor te zorgen
dat de meisjes weer zelfstandig de samenleving kunnen betreden. Meisjes komen daardoor vaak in
problemen terecht na het verlaten van het tehuis. Om dit te doorbreken draagt de stichting ertoe bij dat de
meisjes tijdens hun verblijf in Avanthi Devi weer toekomstperspectief kunnen opbouwen onder meer door
hen te helpen een vak te leren. Daarmee kunnen de meisjes uiteindelijk een zelfstandig leven opbouwen.
Met een combinatie van onderwijsondersteuning, persoonlijke vorming en creatieve scholing richt de
stichting sinds een aantal jaren zich steeds intensiever op het uitbreiden van hun kennis en competenties
en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Een (uiteindelijk) doel is om de meisjes hun schooldiploma te laten
halen, maar de meeste meisjes zijn hier nog niet toe in staat. Ze hebben voor ze in Avanthi Devi terecht
kwamen te grote educatieachterstanden opgelopen die niet meer in te halen zijn, zijn dusdanig
getraumatiseerd waardoor ze niet mee kunnen komen op school, of beschikken over onvoldoende
leercapaciteiten. Het is daarom van essentieel belang ervoor te zorgen dat specifiek deze zeer kwetsbare
meisjes voor hun verdere leven over vaardigheden beschikken die ze in kunnen zetten om zichzelf en hun
familie van voldoende inkomen te voorzien
Met de steun van onze Lions Club Land van Cuijk en Noord-Limburg start men eind 2018 met de bouw van
een educatiecentrum op het terrein van het tehuis. Hierin worden vanaf medio 2019 cursussen in het
maken van tassen en slippers, naaien van kleding, kook en bak les en ICT scholing aan de meisjes gegeven.
In dit centrum is bovendien ruimte voor aanvullende programma’s met betrekking tot life skills en
persoonlijke begeleiding om de meisjes ook mentaal voor te bereiden op een gedegen re-integratie in de
maatschappij. Naast ondersteuning van de Lions Club voor de bouw van de voorzieningen om dit
programma mogelijk te maken heeft de stichting nog meerdere (financiële) toezeggingen gekregen,
waarmee ze o.a. de eerste vijf jaar van de salarissen van de docenten kunnen bekostigen en er in deze
periode voor kunnen zorgen dat het geheel gefaseerd zelfvoorzienend wordt. Door verkoop van de
producten die voortkomen uit het programma en door deelname van aanvullende externe en betalende
studenten worden financiële middelen gegenereerd om de lopende kosten te kunnen dekken.
Dankzij de ondersteuning van de Lions Club Land van Cuijk en Noord-Limburg kan de
stichting ervoor gaan zorgen dat de meisjes in de nabije toekomst over meer
praktische en persoonlijke competenties zullen beschikken om zelf vorm te kunnen
geven aan een vruchtbare toekomst.
Door het organiseren van de 14e Lions Golfdag kunnen we hiervoor de benodigde
middelen binnen halen (schrijf u bij deze in voor een flight en ondersteun ons met
dit mooie project middels deelname aan een geheel verzorgde exclusieve golfdag)
Zo kunnen we samen werken aan het creëren van kansrijkere levens en ervoor zorgen
dat deze meisjes op den duur op degelijke wijze voor zichzelf en hun eigen gezin
kunnen zorgdragen.
Nadere info: www.lionsnet.nl of e.: golfdag@lionsnet.nl
RH180518

